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Κωδικός
Μαθήματος

PRCT303

Τύπος Μαθήματος

Πρακτικό

Επίπεδο

Ανώτερο Δίπλωμα

Έτος/Εξάμηνο
Φοίτησης

3ο Έτος / 6ο Εξάμηνο

Όνομα Διδάσκοντα

Κωνσταντίνου Μαρίνα

ECTS

6

Διαλέξεις /εβδομάδα

Εργαστήρια/εβδομάδα

5

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» διαδέχεται το μάθημα «Πρακτική Άσκηση
Ι» στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος σπουδών
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους φοιτητές η ευκαιρία να
βιώσουν πτυχές της πρακτικής εφαρμογής της Εφοδιαστικής σε
οργανισμούς. Σε μια περίοδο μιας μέρας την εβδομάδα κατά το 6ο εξάμηνο,
οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις βασικές πτυχές
Logistics, σχετικά εργαλεία και συστήματα που εφαρμόζονται στον οργανισμό
στον οποίο βρίσκονται.
Αυτό θα αποτελέσει επίσης τη βάση για την ετοιμασία Εργασίας τους, η οποία
είναι αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Το μάθημα στοχεύει επίσης να ενημερώσει τους φοιτητές για το τι πρέπει να
αναμένουν σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να τους διδάξει το
πώς θα έχουν αυτοπεποίθηση, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και
ανεξαρτησία, ακολουθώντας τους κανόνες και τους κανονισμούς, μαζί με
πολλές οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) όπως η επικοινωνία.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ, οι φοιτητές θα έχουν καλύτερη
κατανόηση των διαδικασιών Εφοδιαστικής και θα έχουν περισσότερες
δεξιότητες για την εφαρμογή τους σε πραγματικές καθημερινές καταστάσεις.

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Ο καθηγητής του μαθήματος εποπτεύει τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της
περιόδου κατάρτισης. Ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο το
Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης (Log-book) μετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσής του.
Στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης αναφέρονται ημερολογιακά οι εργασίες με
τις οποίες ασχολήθηκε ο φοιτητής καθώς και έκθεση από τον επιβλέποντα
καθηγητή και τον υπεύθυνο της εταιρείας.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Αξιολόγηση

Συναπαιτούμενα

Εργασία μια μέρα την εβδομάδα σε εταιρεία της έγκρισης του Κολλεγίου και
περιοδική επίβλεψη από τον καθηγητή του μαθήματος.
Η αξιολόγηση του μαθήματος από τον επιβλέποντα καθηγητή με βάση τα
ακόλουθα:
• Το έγγραφο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας από
Εργοδότη
• Συμπληρωμένο έντυπο αναφορικά με την Πρακτική Άσκηση, το οποίο
θα υποβάλει ο φοιτητής

Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης από τον Επιβλέποντα Καθηγητή με
βάση τις επί τόπου επισκέψεις και στοιχεία τα οποία περιέχονται στο
Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης.
Η Πρακτική Άσκηση αξιολογείται με τους χαρακτηρισμούς
“Επιτυχής” / “Ανεπιτυχής”
Ελληνική ή Αγγλική
•

Γλώσσα

